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Nota Introdutória 

Os Testes Intermédios ao possuírem como uma das suas finalidades o valor diagnóstico, 

formativo e regulador do ensino e da aprendizagem, pressupõem que os dados que estes 

permitem aferir sejam apresentados e trabalhados numa relação conjunta entre docentes e 

alunos. Esta ferramenta de diagnóstico contribui para a qualidade da aprendizagem se der lugar 

a uma real autoavaliação, e à possibilidade de regulação dos procedimentos dos atores 

envolvidos permitindo aos alunos, bem como às suas famílias, a consciência de lacunas e das 

dificuldades de análise, interpretação, aplicação/resolução e transferência de conteúdos 

disciplinares, e aos professores possibilita o respetivo reajustamento da sua prática, de acordo 

com a análise conjunta dos dados a destacar. 

Os dados aqui apresentados do Teste Intermédio de Filosofia serão posteriormente 

contextualizados em relação aos resultados da unidade territorial, nacional e distrital, onde o 

Agrupamento se insere, a apresentar pelo GAVE, e integrados no Projetos dos Testes Intermédios 

permitindo fundamentar o respetivo Relatório a realizar. Atendendo à necessidade de em tempo 

útil verificar as áreas de aprendizagem consolidadas, bem como destacar as fragilidades, 

proceder-se-á neste documento a uma análise prévia dos itens que manifestaram pior e melhor 

desempenho, atendendo à média conjunta da ESPJS e a relação com os resultados das turmas 

em análise.  

Para além de uma breve caracterização da Prova que marcará o início do documento, proceder-

se-á, e após uma análise dos itens da prova, à respetiva proposta de intervenção pedagógica 

face ao detetado. 

A Coordenadora do Grupo Disciplinar:  
Mª João Pires Mendes 
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1. Caraterização do Teste Intermédio  

O teste intermédio de Filosofia compreende quatro grupos de questões, que englobam um total de 

14 itens, incidindo nos conteúdos do Programa de Filosofia respeitantes ao Módulo II – A ação 

humana e os valores (análise comparativa da Ética Kantiana e de Stuart Mill); Módulo III – 

Racionalidade argumentativa e filosofia; e ao Módulo IV — O Conhecimento e a Racionalidade 

Científica e Tecnológica- (Unidade 1. Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva).  

O Grupo I integra 9 itens de resposta múltipla; o Grupo II integra 3 itens de construção (resposta 

restrita), e 1 item de resposta curta¸ o Grupo III integra 1 item de resposta restrita e o Grupo IV 

integra 1 item de resposta restrita e outro item de resposta extensa. 

 

2. Apresentação e Análise dos resultados estatísticos do Teste Intermédio de 

Filosofia (TIF) 

Gráfico 1

 

Comentário: Realizaram o Teste Intermédio de Filosofia 68 alunos no total.  

Estes alunos encontram-se distribuídos por três turmas, a turma A e B do Curso de Ciências e 

Tecnologias, e a turma C do Curso de Línguas e Humanidades. As turmas apresentam respetivamente 

23, 27 e 18 alunos.  

Dos 68 alunos da ESPJS que realizaram o teste, 27 alunos apresentaram proposta para realizar a nível 

Nacional a Prova de Exame de Filosofia (nomeadamente, 4 alunos do 11.ºA, 11 alunos do 11.ºB e 12 

alunos do 11.ºC). 
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Gráfico 2 

 

Comentário: A percentagem equivalente aos alunos que apresentaram proposta para realizar a Prova 

de Exame a nível Nacional corresponde a 40% do total de alunos que realizaram o Teste Intermédio 

referente a 68 alunos, e os que não realizarão a Prova de Exame a nível Nacional a 60% desse número.  

 

Gráfico 3 

 

Comentário: A partir da análise do Gráfico 3, observa-se que a média dos resultados verificados no 

teste Intermédio de Filosofia corresponde a 100 pontos, ou seja exatamente 10,0 valores. As turmas 

apresentam uma significativa discrepância de resultados, nomeadamente 124,5 pontos (12,45 valores) 

a turma 11.ºA; 88,15 pontos (8,82 valores) a turma 11.º B e 88,33 pontos (8,83 valores) a turma 11.ºC. 

Os 23 alunos (ver Gráfico 1 e respetivo comentário) que se encontram distribuídos pelas 3 turmas que 

se apresentarão a Exame Nacional obtiveram uma média de 90,3 pontos (9,03 valores). 
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Gráfico 4

 

Comentário: A versão 2 do Teste Intermédio apresentava uma gralha aquando da apresentação dos 

itens 1 e 9, na medida em que uma das suas opções mostra uma letra de afirmação como sendo 

simultaneamente correta e incorreta. Atendendo aos diferentes procedimentos adotados nas três 

salas em que se realizou o teste intermédio, optou-se por atribuir a cotação máxima a todos os alunos, 

de acordo com os esclarecimentos do GAVE, indiferentemente das versões realizadas, no sentido de 

assegurar a estrita equidade. Face ao exposto, os respetivos itens apresentam um índice de 100%. 

Face ao observado no Gráfico 4, e ainda que os itens 2., 4., 5. e 8. apresentem percentagens 

superiores aos itens 3. (que supõe na lógica a distinção entre argumento e proposição, e 

respectivamente validade e verdade) e 6. (identificação da falácia do falso dilema na afirmação “Só 

tens uma hipótese. Ou és cristão, ou és ateu”, porque não se trata de uma disjunção exclusiva no 

sentido em que se pode ter outa opção e ser muçulmano e/ou agnóstico, por exemplo); destaca-se o 

item 7 com 38,24% de respostas corretas. Em causa, encontram-se duas afirmações que suscitaram 

dificuldades de interpretação: 

1. Uma crença verdadeira pode, sob certas condições, constituir conhecimento. 

2. O conhecimento é sempre uma crença partilhada, considerando que implica um sujeito e um 

objeto. 

As questões de resposta múltipla ao nível das suas diferentes opções deverão ser avaliadas por aquilo 

que afirmam ou negam, e não por aquilo que eventualmente omitem. Assim, tal como é afirmado em 

1.  existem condições que permitem que uma crença verdadeira possa constituir conhecimento, como 

é o caso desta dever estar de acordo com os factos e de dar lugar a uma explicação dos seus 
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pressupostos, tal como a tradição manteve desde Platão (independentemente de também poderem 

ser enunciadas condições que impedem que esta possa constituir-se como conhecimento, como é o 

caso de não se verificarem os dois requisitos enunciados).  

Em 2. importa atender que se o conhecimento implica sempre uma relação sujeito-objeto, designando 

o objeto - objetum – tudo o que está diante do sujeito, e logo tudo o que este possa pensar no seu 

sentido físico (e.g. livro) e/ou meramente intelectual (e.g. a ideia de bem), podendo ser um ato de 

partilha, este não tem que ser sempre, pois pode ser um trabalho de introspeção e/ou autoanálise 

com uma dimensão solipsista e/ou de ipseidade (possuindo um caráter individual e próprio, que 

ultrapassa o sentido moral e social, podendo revelar-se na dimensão gnoseológica/fenomenológica). 

 Gráfico 5 

 

Comentário: A partir da observação do gráfico 5 podemos constatar que dos 4 itens que compõem o 

grupo II apenas o item 3.2, referente a uma questão de resposta curta com atribuição de 5 pontos 

possui uma média satisfatória de 4 pontos relativamente à ESPJS, e equitativamente às três turmas 

implicadas. As cotações obtidas nos restantes itens revelam dificuldades de aplicação dos conteúdos 

disciplinares, e de transferência do aprendido a novas situações.  

É possível identificar em alguns casos a demissão de qualquer tentativa de resolução, e em outros a 

tentativa de resolução, mas cujos erros pontuais de interpretação e/ou desatenção face a pormenores 

científicos revelam falta de eficácia, estudo, treino, cuidado...   
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Gráfico 6 

 

Nota: o valor que surge em ESPJS distribuído pelos diferentes níveis de cotação é igual à soma das 

três turmas em cada nível. 

Comentário: O item 1 do Grupo II solicitava que se construísse um silogismo válido da 3.ºFigura a 

partir dos termos referidos no enunciado. Tal como se encontra indicado somente 23 alunos dos 68 

que resolveram o teste tiveram a cotação total, e que correspondia em realizar um silogismo válido da 

3.ª figura e o respetivo modo. Três alunos perderam 5 pontos por não indicarem o modo do silogismo 

o que é revelador de alguma desatenção, porque face às regras presentes do silogismo válido: existe 

um grau certo grau de improbabilidade do aluno realizar um silogismo válido da figura 

correspondente, sem saber identificar o tipo de proposições exigida pelo modo, dada a necessidade de 

saber a distribuição dos termos para construir um silogismo válido. 

No índice de 0 pontos de cotação verificado, e para além dos alunos não saberem construir um 

silogismo válido, o que implica a atenção às regras do silogismo, tipo de proposições, identificação das 

figuras e respetiva distribuição da extensão dos termos nas proposições, encontram-se presentes os 

alunos que tentaram a sua construção, mas acabaram por infringir alguma regra o que invalidou 

qualquer cotação. Ora, em sala de aula e aquando da resolução de exercício na lecionação dos 

conteúdos, e verificação dos mesmos para o teste intermédio foi enfatizado o facto do modo EIO ser 

válido para qualquer figura, o que tornava inútil o tempo despendido, como é igualmente revelador da 

necessidade que cada aluno terá que passar por colocar o enfoque da sua atenção sobre os conteúdos 

da sala de aula, e concorrer para a participação na mesma em prol de uma eficácia que o sucesso 

escolar aglutina na relação entre meios e fins.  
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Gráfico 7 

 

Nota: o valor que surge em ESPJS distribuído pelos diferentes níveis de cotação é igual à soma das 

três turmas em cada nível. 

Comentário: O item 2 apresentava uma situação de diálogo com um argumento incluído, solicitando 

para ser identificada a falácia formal nele presente, e a justificação de resposta, indicando para 

reescrever as proposições do argumento na forma padrão. 

1.ª dificuldade detectada: o aluno confunde a solicitação da identificação de uma falácia formal e 

indica uma informal, nomeadamente a petição de princípio, que embora fosse defensável não 

obedece ao enfoque do solicitado.   

2.ª dificuldade detectada: o aluno identifica a forma padrão e o tipo de proposições, mas erra a 

identificação da falácia porque não sabe e/ou confunde as regras do silogismo. 

3.ª dificuldade detectada: o aluno não é capaz de distinguir uma informação acessória de duas 

pessoas que se encontram, cumprimentam e pretendem saber o que no momento as ocupa, com a 

informação essencial que traduz o início do argumento em questão, o que é revelador da dificuldade 

seguinte.  

4.ª dificuldade detectada: A expressão “alguém afirmou que os políticos são sofistas” traduz uma 

proposição de tipo A, porque “alguém afirmou” marca o início do argumento, embora não faça parte 

da proposição que se há-de constituir como uma das suas premissas: “Todos os políticos são 

sofistas”. Tal, dará lugar a que o aluno mesmo que identifique o argumento tenha dificuldade de o 

colocar na forma padrão, levando-o igualmente a errar a falácia, porque não identifica corretamente 

o tipo de proposições que surgem no texto: Há=alguns; os=todos...  

5.ª dificuldade detectada: o aluno não sabe o que é um argumento, e o encadeamento de razões 

que se apresentam através das premissas que suportam uma determinada conclusão. 
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Gráfico 8 

 

Nota: o valor que surge em ESPJS distribuído pelos diferentes níveis de cotação é igual à soma das 

três turmas em cada nível. 

Comentário: O item 3.1 solicitava que se identificasse o tipo de argumento a partir da análise de um 

excerto que colocava em evidência a comparação entre o artífice e a sua obra, e um criador 

inteligente e o universo, respetivamente. A média verificada no item 3.2 (ver gráfico 5) é revelador 

que os alunos compreenderam o texto, nomeadamente, a média de 4 pontos em 5 observada, traduz 

a cotação correta de 52 alunos, e a 0 cotação de 16 alunos.  

Importa informar que 18 alunos identificaram o argumento como indutivo, mas explicaram-no do 

ponto de vista não do exemplo dado, mas do conceito de indução sem referência ao texto, e/ou 

classificaram corretamente o argumento por analogia sem justificação; e 7 evidenciaram igualmente 

o pressuposto do argumento indutivo e explicaram do ponto de vista do texto. Face ao exposto, 

somente 7 alunos em 68 identificaram corretamente o argumento por analogia, e justificaram 

corretamente a resposta.  

Acrescente-se, que um n.º considerável de alunos traduziram a justificação correta para introduzirem 

a conclusão do item 3.2., quando a mesma justificação só tinha cotação no item 3.1. O item 3.2 é 

somente um item de resposta curta. 
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Gráfico 9 

 

Comentário: As três questões, dos dois grupos enunciados, ao preverem uma cotação total de 105 

pontos (10,5 valores) partem da apresentação prévia de textos que supõem análise, interpretação e 

integração da informação na resposta a construir.  

É de realçar que o item de resposta extensa Grupo IV 2. é o que apresenta uma discrepância mais 

acentuada face ao exigido. Em causa, encontra-se a necessidade de redigir um texto argumentativo 

em que se deve discutir uma tese dada (a saber, “só temos ideia do que deriva de alguma impressão”), 

a partir das posições de dois autores, Descartes e Hume, devendo integrar-se de um modo pertinente 

e critico o afirmado no texto.   

A avaliação, e logo a respetiva classificação, ao pressupor a relação simultânea do desempenho no 

domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa implica 

que os conteúdos científicos visados estejam igualmente dependentes da produção do texto escrito, 

partindo da consideração de níveis de desempenho (sendo este requisito igualmente extensível aos 

restantes itens presentes no Gráfico 9): 

− a exposição articulada e coerente dos conteúdos relevantes; 

− a interpretação adequada dos documentos apresentados; 

  −  a utilização de vocabulário filosófico adequado e a redação num estilo apropriado. 

Estes níveis de desempenho remetem para o campo da comunicação escrita, e sequencialmente supõe 

três níveis de descritores: 
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3. Texto bem estruturado e linguisticamente correto, ou com falhas esporádicas que não afetem a 

inteligibilidade do discurso. 

2. Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que conduzam a alguma perda de 

inteligibilidade do discurso. Texto linguisticamente correto, mas com deficiências de estruturação que 

conduzam a alguma perda de inteligibilidade do discurso. 

1. Texto com deficiências de estruturação e com incorreções linguísticas, embora globalmente 

inteligível. 

O principal problema da maior parte dos alunos estará no modo como analisam e produzem textos 

escritos. Contudo, e para além da análise, interpretação e produção/argumentação, encontram-se 

competências como a relação e análise comparativa de perspetivas em que a destrinça entre o que um 

autor afirma de outro (na sua conceptualização própria), e o que é o pensamento desse outro, coloca-

se como mais um entrave à compreensão. Assim, um texto de D. Hume, em que o mesmo apresenta 

uma crítica a Descartes poderá colocar-se como um obstáculo conceptual, para uma dupla análise que 

se exige.  

No cenário de resposta do item 2 do Grupo IV estava presente: 

 A Apresentação e confronto das teses acerca da origem das ideias defendidas pelos dois autores: 

 Formulação do problema da origem do conhecimento: a relação entre as ideias e a 

experiência; 

 Apresentação da tese de Descartes relativamente à existência de ideias inatas, única fonte 

segura do conhecimento. As ideias inatas são verdades universais necessárias, uma vez que 

são as únicas indubitáveis (claras e distintas); 

 Referência ao caráter duvidoso atribuído por Descartes às ideias adventícias que têm origem 

nos sentidos – que já nos enganaram algumas vezes – o que as torna falíveis e sujeitas a erro; 

 Apresentação da tese de David Hume sobre a origem empírica das ideias. As ideias são o 

resultado de impressões (sentimento exterior) enfraquecidas, ou a consequência da reflexão 

da mente sobre as impressões recebidas (sentimento interior); 

  Referência à perspetiva de David Hume sobre a impossibilidade de um conhecimento não 

fundamentado na experiência. A mente, na origem, nada transporta consigo. Todas as ideias 

são resultado de operações sobre as impressões, meras perceções particulares. 

A Avaliação das teses em confronto: apresentação e reflexão crítica sobre o antagonismo 

racionalismo‑empirismo. 
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O único item do grupo III ao reportar-se às posições de Kant e Stuart Mill, relativamente à avaliação 

moral das ações, revelou ao nível da correção das respostas dos alunos uma compreensão dos 

pressupostos implicados e da respetiva distinção de posições no âmbito dos princípios éticos que as 

fundamentam, mas permitiram revelar igualmente alguma dificuldade na apresentação de um 

vocabulário filosófico adequado, o que os impede de atingir níveis superiores de desempenho. 

Os conteúdos científicos visados implicavam: 

– Comparação das perspetivas de Kant e de Stuart Mill relativamente ao critério de avaliação das 

ações morais: 

 Para Kant, as ações são más ou boas em si mesmas, independentemente das suas 

consequências. O que torna má ou boa uma ação é a intenção com que é praticada; 

 Para Stuart Mill não há ações boas ou más em si mesmas, e a intenção com que são 

praticadas é irrelevante. As consequências são o único critério relevante para apreciar o valor 

moral das ações. 

– Comparação de Kant e de Stuart Mill relativamente ao princípio supremo da moralidade: 

 Para Kant o imperativo categórico é o princípio supremo da moralidade. Este determina que 

devemos agir somente de acordo com máximas universalizáveis; 

 Para Stuart Mill a moralidade deve fundamentar-se no princípio de utilidade que afirma que 

são boas as ações que tendem a promover de forma estritamente imparcial a felicidade do 

maior número possível de indivíduos. 

 

O item 1. Do Grupo IV apresenta igualmente um desvio considerável entre a média obtida e os 

valores da cotação total, no caso 30 pontos. A questão ao visar a relação entre dúvida e verdade no 

pensamento de Descartes remetia para um enfoque traduzido pelos requisitos que a resposta 

deveria atender: 

- O que é o conhecimento verdadeiro para Descartes. 

- Qual a natureza, alcance e utilidade da dúvida.   

 

Mais uma vez a dificuldade em apresentar um vocabulário preciso e/ou responder de um modo 

articulado e desenvolvido face ao visado pela questão, encontra-se na origem de uma perda de 

cotação. Em causa estava: 

– Caraterização do conhecimento verdadeiro. É verdadeiro o conhecimento evidente, isto é, claro e 

distinto, e como tal indubitável. 
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– Explicação da natureza da dúvida: 

 É metódica, porque a sua aplicação está associada à regra da evidência; 

 É propositadamente hiperbólica, porque permite considerar falso tudo aquilo que possua a 

menor hipótese de dúvida. 

– Explicitação do alcance da dúvida: 

 É radical, porque põe em causa os princípios ou fundamentos em que se baseavam as 

proposições do conhecimento tradicional; 

 É provisória, porque tem em vista uma nova fundamentação. 

– Justificação da utilidade da dúvida: 

  Permite que o espírito descubra uma verdade indubitável, modelo e critério de verdade – o 

cogito; 

  Liberta a razão da dependência em relação a autoridades externas e em relação aos 

sentidos. 

 

 

Gráfico 10 

 

Comentário: O Gráfico 10 permite observar as classificações distribuídas pelo n.º de alunos, as quais 

deram lugar à média de 10,0 valores (ver gráfico 3), com um desvio padrão que consta das grelhas a 

enviar para o GAVE de 3,7 o que revela a heterogeneidade já anteriormente sublinhada. 
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3. Proposta de intervenção: 

 

 Leitura orientada de textos filosóficos com a respetiva problematização e argumentação 

ancorada em problemas, e em textos filosóficos, dando lugar a um trabalho pessoal e 

simultaneamente colaborativo.  

 Continuar a prática de construção de textos escritos a partir de um problema filosófico, 

(podendo este resultar da análise de documentos escritos, imagens, palestras, filmes...), 

investindo no rigor conceptual e na relevância argumentativa, com mobilização de 

elementos pessoais de reflexão crítica sustentada. 

 Solicitação de presença de alguns alunos nas horas que cada turma possui para o Projeto 

de apoio ao Exame nacional (a frequentar por todos c/ ou s/ exame), para esclarecimento 

de dúvidas, e treino dos exercícios de lógica.   

 

 

 


